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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 

  

Căn cứ vào kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019; 

Căn cứ vào điểm tổng kết, điểm thi học kỳ 1 năm học 2018 - 2019; 

Để tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, 

Hiệu trưởng yêu cầu các phòng, khoa thực hiện theo kế hoạch sau: 

1. Thời gian và nội dung công việc  

- Từ ngày 18/3 – 22/3/2019: Phòng đào tạo tổng hợp danh sách sinh viên 

đủ điều kiện dự thi lần 2 của các lớp theo từng môn học gửi các khoa liên quan, 

phòng Kế toán – Tài vụ và đăng trên cổng thông tin hành chính điện tử 

egov.chn.edu.vn, cổng thông tin sinh viên sv.chn.edu.vn. 

- Từ ngày 25/3 – 03/4/2019: sinh viên nộp lệ phí thi tại Phòng Kế toán - Tài 

vụ.  

-  Ngày 04,05/4/2019: Phòng Kế toán - Tài vụ tổng hợp và chuyển lại danh 

sách sinh viên đã nộp tiền cho Phòng Đào tạo.  

- Từ ngày 08/4 – 12/4/2019: Phòng Đào tạo lập danh sách thi chính thức, 

lịch thi thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên (trên cổng thông tin hành 

chính điện tử egov.chn.edu.vn, cổng thông tin sinh viên sv.chn.edu.vn ). Sinh viên 

và giảng viên xem lịch thi chi tiết trên trang cá nhân. 

- Từ ngày 22/4 – 29/4/2019: Tổ chức thi. 

2. Lệ phí thi: 25.000 đồng/lần thi. 

 Lãnh đạo khoa và giáo viên chủ nhiệm đôn đốc sinh viên làm thủ tục dự thi 

theo kế hoạch.  

Đề nghị phòng Đào tạo, phòng Khảo thí, ĐBCL&TT, phòng Kế toán – Tài 

vụ, các khoa và sinh viên triển khai công việc theo thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các khoa đào tạo (thực hiện);  

- KT-TV; KT,ĐBCL&TT(thực hiện); 

- Sinh viên; 

- Lưu VT, ĐT. 
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